
 

 
Facebook (5/12/2016): Debate 'O Clima pra lá de Marrakech e do Trump’ 

A Frente Parlamentar Ambientalista do Rio de Janeiro e o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas convidam para o debate 'O Clima pra lá de Marrakech e do Trump’, na 

terça-feira 13 de dezembro, às 10h30, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Participarei desse debate de alto nível com Emílio La Rovere, Sérgio Besserman e Alfredo 

Sirkis, para falarmos dos avanços e dilemas da agenda climática no Brasil. Venha debater com a gente!! 

  
O Globo (1/12/2016): Projetos que restaram na Alerj aumentariam receita só em R$ 5 bilhões 
Para minorar a crise fiscal do Governo do Rio, apoiamos emendas para adaptar o orçamento dos poderes à arrecadação real do estado. Queremos que as receitas 

extraordinárias sejam excluídas do cálculo da receita corrente líquida. Com a aprovação do PL com as emendas, o Estado poderá dispor de mais R$ 500 milhões por ano para 

pagar professores, Segurança Pública, Saúde. 
  
O Dia (31/10/2016): Extinção de secretaria pode cortar até 50% de remuneração 
Extinção da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos vai provocar uma redução de até 50% na remuneração dos servidores de carreira da pasta. A 

situação mais grave é a dos funcionários temporários e no caso dos que têm cargos de comissão. O objetivo da medida é passar o ‘rodo’. 
  
Facebook (24/11/2016): Audiência Pública contra a extinção da Secretaria Estadual de Cultura 
Linda e emocionante audiência!! Hamir Hadad nos encantou!! Vamos impedir este ato insano que rebaixa a criatividade cultural do R io. Vamos aprovar o Decreto Legislativo 

recolocando a cultura no 1º escalão. Como conseguimos na luta contra a extinção do Ministério da Cultura. Vitoriosa com o apoio dos artistas e da sociedade. 
  
Facebook (22/11/2016): Contra o pacote de maldades do Governo do Estado 
Combatemos o Pacote de Maldades do governo estadual, para não penalizar servidores e os mais pobres. E somos propositivos, apresentando emendas e alternativas para 

superar a crise financeira do Rio. 
  
Extra (21/11/2016): Alerj elabora 209 emendas para apenas três projetos; veja algumas mudanças propostas 
Com outros deputados, apresentamos emendas a projetos de leis enviados para a Alerj, pelo governo estadual, para a redução do déficit fiscal, como a que proíbe o aluguel 

de veículos para uso de servidores e funcionários comissionados, e a que autoriza o Judiciário, Procuradoria-Geral do Estado e MP a reduzir auxílios, subsídios e verbas de 

gabinete. 
  
Extra (13/11/2016): Transporte de massa em desvantagem (Extra, Extra! – Berenice Seara) 
Na Comissão da Alerj para aprimorar as agências reguladoras, percebi nó que impede a integração entre os modais do transporte de massa no Rio. O resultado é o domínio 

dos ônibus, mais engarrafamentos e mais poluição. Vamos propor soluções, e lutar para unificar os passes para metrô, trens da SuperVia e barcas, para facilitar a vida 

daqueles que têm direito à gratuidade. 
  
O Globo (3/11/2016): Gatinho da violência 
Entregaremos ao novo secretário de Segurança 47 recomendações e sugestões aprovada pela CPI das Armas. Defendemos ações importantes, como a recriação da Delegacia 

de Repressão a Armas e Explosivos, para reprimir e investigar o roubo de armas.  
  
O Globo (4/11/2016): Controle de armas contribui para reduzir a violência 
Editorial do Globo aponta ações importantes para a redução da violência, a partir de maior controle do armamento em circulação no país – dentre elas, a preservação do 

Estatuto do Desarmamento e das recomendações e sugestões aprovadas na CPI das Armas.  
  
O Dia (1/11/2016): Noções básicas da Lei Maria da Penha serão ensinadas em escolas estaduais 
Nossa Lei Maria da Penha nas Escolas foi sancionada. Não basta denunciarmos os agressores, temos que ir à origem do problema, que é a educação. A maior quantidade de 

agressões ocorre em casa! Temos que mudar essa cultura violenta desde os bancos escolares. 
  
Alerj (4/11/2016): Audiência pública discute incentivo à Economia Criativa 
Dados da Firjan apresentados em audiência pública: a economia criativa emprega 107 mil pessoas em todo o estado, com empreendedores atuando em áreas como cultura e 

tecnologia. Apresentamos PL de apoio, recebendo sugestões de aperfeiçoamento. O Rio tem que abraçar essa bandeira – uma saída para milhares de jovens que estão 

desempregados.  
  
O Globo (6/11/2016): Lei? Que lei? (Coluna Gente Boa) 
Somente oito das 20 secretarias do governo do estado cumprem decreto que determina o direito ao uso do nome social para travestis e transexuais. Secretaria de Saúde 

não respondeu ao nosso levantamento. Espero não ter que recorrer à Justiça para que cumpram a lei. 
  
O Globo (18/11/2016): Presidente de Associação de Moradores diz ter sido expulso do Vidigal pelo tráfico 
Fui procurado por Mauro Quintanilha e pelo urbanista Pedro Cristos, coordenadores do projeto Sítiê no Vidigal. Eles foram expulsos pelo tráfico, porque recusaram a assinar 

três carteiras de trabalho para traficantes locais. Me comprometi em ajudar a divulgar essa denúncia e acionar autoridades. Não é admissível que os responsáveis por um 

projeto sustentável, original, de inclusão social e premiado sejam expulsos de uma comunidade com UPP por não se sujeitarem a uma ordem do tráfico. 
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